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کپرنیک؛ آخرین حلقه دانشمندان اسالمی نجوم 
در تاریــخ نجوم غرب، پس از »بطلمیــوس« تا »کپر نیک« و »کپلر«، 
یک حفره بســیار عمیقی وجود دارد و اینگونه القاء می شود که گویا پس 
از تئوری زمین مرکزی بطلمیوس و چرخش خورشــید و ستارگان به دور 
آن، شاهد صدها سال سکون و سکوت در میان دانشمندان علم نجوم بوده 
ایم تا اینکه پس از رنسانس، امثال »کپرنیک« و »کپلر« ناگهان به میدان 
آمدند و با باطل اعالم کردن تئوری های بطلمیوس، نظریه جدیدی را ارائه 
نمودند که با رد کردن مرکزیت زمین، آن را کروی دانســته و نه مسطح و 
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* بخش ســوم ]بحــث درباره 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی[، 
الزامــات و انتظارات اســت. خب، 
حاال این طرح بزرگ، این نقشۀ راه 
همه جانبه و وســیع، مطرح شــد؛ 
ِصرف مطرح کردن سیاســت ها که 
مشــکلی را حل نمی کند؛ این آغاز 
راه است. کارهایی باید انجام بگیرد:
در درجــۀ  اول، عــزم جــدی 
مسئوالن و مدیران اصلی و فعاالن 
مردمی اســت؛ باید تصمیم بگیرند 
مسئولین کشــور - در درجۀ  اول، 
قوۀ مجریــه، مســئوالن دولت؛ و 
نیــز قوۀ مقننــه؛ و قــوۀ قضائیه؛ و 
ارتباطی  بخش های گوناگونــی که 
با مسائل اقتصادی دارند - و حتماً 
بایســتی در این مسئله، عزم جدی 
و راسخ داشته باشد. بدون تصمیم 
جدی و راســخ، کار پیش نخواهد 

رفت.  
مســئلۀ چهــارم ]از الزامــات و 
انتظــارات سیاســت های اقتصــاد 
میــان  هماهنگــی  مقاومتــی[، 
بخش های گوناگون اســت که البته 
ســازوکار ایــن هماهنگــی را باید 
رؤســای قوا معین کنند. هماهنگی 
کمک خواهد کــرد، هماهنگی بین 
مجلــس و دولت، بیــن مجلس و 
دولت و قوۀ قضائیه. در بخش هایی 
بدون هماهنگی نمی شــود حرکت 
کــرد؛ در بخش هایی هم هماهنگی 
دارای تأثیر است ولو نه به آن اندازه؛ 
اســت.  به هرحــال هماهنگی الزم 
ســازوکار هماهنگی را باید رؤسای 

سه قوه ان شاءاهلل تهیه کنند. 
مســئلۀ پنجــم ]از الزامــات و 
انتظــارات سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتی[، نظارت در همۀ ســطوح 
است؛ باید نظارت بشود؛ هم رؤسای 
قــوا باید دســتگاه های خودشــان 
را تحــت نظارت قــرار بدهند، هم 
مجمع تشــخیص موظف است که 
به مسئولیت نظارتی که داده شده 
به طور کامل عمل کند و ببیند که 
چه دارد اتفــاق می افتد، رهبری و 
دســتگاه ما هم نظارت خواهد کرد 
ان شــاءاهلل. بنابراین نظارت یکی از 

الزامات اصلی است. 
* با ابالغ این سیاست ها، مردم 

اکنون منتظر اجرای آن ها و تأثیرات 
مثبت ناشــی از اجرای سیاست های 
هســتند،  مقاومتی  اقتصــاد  کلــی 
بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه 
باید به طور جدی وارد میدان شــوند 
و وظایــف مربوط به خــود را، در هر 

بخش، پیگیری و اجرا کنند. 
* بخش خصوصی را باید توانمند 
کــرد؛ هــم بــه فعالیــت اقتصادی 
تشــویق بشوند، هم سیســتم بانکی 
کشــور، دســتگاه های دولتی کشور 
و دســتگاه هائی که می توانند کمک 
کنند - مثل قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه 
- کمک کنند که مــردم وارد میدان 

اقتصاد شوند.  
* من البّته احســاس می کنم این 
مجموعه ای که در نظر گرفته شــده، 
می توانــد ایــن کار را انجــام بدهد. 

این کارگاه تعطیل بشــود. تعطیلی 
دو جور است: یک تعطیلی به خاطر 
این است که امکانات کارفرما کفاف 
کار را نمی دهــد. فــرض بفرمایید 
نقدینگی اش کم است یا مواّد اّولّیه 
ندارد یا ماشین هایش فرسوده است 
و نمی تواند؛ خب، این یک وظایفی 
را ایجــاد می کنــد برای کســانی 
که مواّد اّولّیه دســت آن هاســت، 
ساختن  آن هاست،  دست  نقدینگی 
و تبدیل کردن ماشــین ها دســت 
آن هاســت؛ وظیفۀ آن هاست و باید 
کمک کنند به این کارفرما. بانک ها 
مســئول اند، دســتگاه های واردات 
و صادرات مســئول اند، بخش های 
صنعتــی و فّنــاوری مســئول اند، 
مجموعۀ  و  دانش بنیان  شرکت های 

این جریان ها مسئول اند.
تعطیلــی  یک جــور  ایــن   
کارگاه هاســت؛ کارفرمــا در اینجا 
تقصیری ندارد کــه کارگاه تعطیل 
تعطیل  موجب  عواملی  اّما  می شود 
می شــود؛ این عوامل را می شــود 
برطــرف کرد؛ ســخت اســت اّما 
می شــود. باید این عوامل را بگردند 
پیــدا کنند و برطرف کنند؛ یکی از 
کارهای مهم و بزرگ دســتگاه های 
مــا و مدیــران ما این اســت. این 
یک جــور تعطیلی اســت، یک جور 
تعطیلی های  کارگاه هــا  تعطیلــی 
از روی سوءاســتفاده است. طرف، 
کارخانه ای را خریده اســت - مثاًل 
از دســتگاه های دولتی منتقل شده 
یا یک جوری خریده - بعد می بیند 
صرفۀ او به این اســت که از زمین 
ایــن اســتفاده کند، از متــراژ آن 
استفاده کند، این کارگاه به ضررش 
اســت؛ کارگاه را به یــک بهانه ای 
تعطیل می کند. از این ها هم داریم؛ 
بنده گزارش دارم. با این ها هم باید 
برخــورد کرد؛ با این ها باید برخورد 

جّدی کرد. 

*  رهبر انقالب: ما اگر می خواهیم مردم در صحنۀ اقتصاد 
باشند، باید صحنۀ اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت 

را می خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده چی و 
دورزنندۀ قانون و شکنندۀ قانون بسته بشود.

تاریخ تمدن اسالمی- ۲۶

مبارزه با مفاسد اقتصادی باید جدی گرفته شود
 و از حرف به عمل درآید

نویسنده: ناصر عابدیاقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب -  ۲۵  * پروفسور جیم الخلیلی: »... این کتاب کپر نیک فوق العاده 
است و بسیاری از مورخان آن را سرآغاز انقالب علمی اروپا 

معرفی می کنند. اما کسی زیاد نمی شنود که کپرنیک، ایده ها و 
اطالعاتش را از کجا بدست آورده بود. به صراحت بیان می کند، 

یک مسلمان قرن نهمی داده های مشاهداتی فراوانی را در 
اختیار کپرنیک گذاشته است. منجمی به نام »البتانی« که در 

دمشق زندگی می کرده...«

 * پروفسور جرج سالیبا: »... به نظر من کپرنیک براساس 
تجزیه و تحلیل گفته های خودش، از نمودارهایی استفاده  

می کرده است که به نمودارهای ابن شاطر دانشمند و 
منجم مسلمان شباهت فراوان دارد و این را یک نفر که 
آن نمودارهای ابن شاطر را در دست داشته در اختیار 

کپرنیک قرار داده است.

چند قرن تالش برای پنهان کردن یک تمدن

ان شاءاهلل کمک می کند؛  مجلس هم 
هرکدام  هــم  دیگــر  دســتگاه های 
ایفا کنند؛  به نحوی می توانند نقــش 
نهادهــای انقالبــی می توانند در این 

زمینه واقعاً نقش ایفا کنند.     
مؤلفه هــای  ]از  نهــم  نکتــۀ   *
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی[، 
فسادستیزی است؛ ما اگر می خواهیم 
مردم در صحنۀ اقتصاد باشــند، باید 
باشد؛  امنیت داشته  اقتصادی  صحنۀ 
اگــر امنیت را می خواهیم، بایســتی 
دست مفســد و سوءاســتفاده چی و 
دورزننــدۀ قانون و شــکنندۀ قانون 
بســته بشــود؛ مبارزۀ با فســاد این 
اســت؛ این باید جدی گرفته بشود؛ 
را  این  امروز خوشبختانه مســئولین 
می گویند، لکن گفتن کافی نیســت. 
همــۀ مســئولین - چه مســئولین 
اجرائی، چه مســئولین قضائی و چه 
مســئولین قوۀ مقننه - در این جهت 

مسئول اند.  
* همان چند ســال پیش هم که 
مــن راجع به این قضیه بحث کردم و 
مطالبی را به مســئولین کشور گفتم، 
به همین نکته توجه داشتم، که تصور 

نشــود ما می توانیم ســرمایه  گذاری 
مردمی و کار ســالم مردمی داشــته 
باشــیم، بــدون مبــارزۀ با مفاســد 
اقتصادی؛ و تصور نشود که مبارزۀ با 
مفاســد اقتصادی موجب می شود که 
ما مشارکت مردم و ســرمایه  گذاری 
مردم را کم داشــته باشیم؛ نه، چون 
وارد  می خواهنــد  که  اکثر کســانی 
میدان اقتصــادی بشــوند، اهل کار 
سالم اند، مردمان سالمی هستند؛ حاال 
یکی دو نفر هم آدم های ناســالم پیدا 
می شــوند. باید با چشم های تیزبین، 
ریزبین و دوربیــن مراقبت کنید که 
کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال 
و ایجاد کار و کارآفرینی تســهیالت 
بانکی بگیرند، امــا کارآفرینِی واقعی 
انجــام نگیــرد. این را بایــد مراقبت 
کنید؛ هم شــما مراقبــت کنید، هم 

رهبر انقالب:

و در ذیل آنها از کســی اســم می برد به نام »مکومتی آراســنفیس« که 
منظورش »البتانی« است.ابتدای کتاب دوم کپر نیک به زبان التین است. 
کپر نیک در حقیقت از مشــاهدات »البتانی« به حد وســیعی اســتفاده 
می کند، مشــاهدات درباره سیارات، خورشید، ماه و ستاره ها. او با ترجمه 
التین آن داده ها کار کرد، چیزی شبیه به داده های نجومی صوری. کتاب 
»زیج البتانی« درباره نقشه های ســتارگان است که بخشی از آن به طور 

مستقیم در کتاب کپرنیک و کشفیاتش آمده است...«
پروفســور جیم الخلیلی )اســتاد دانشــگاه ســاری انگلیس( در ادامه 

تحقیقاتش و در ادامه اظهارات دکتر پیجونی اظهار می دارد:
»... کتاب کپرنیک مملو از سرنخ هایی است که همگی به منابع قدیمی 
دیگری اشــاره می کند و با اینکه »البتانی« تنها ســتاره شناسی است که 
کپرنیــک نام او را ذکر می کند اما کارهای تحقیقاتی اخیر ســرنخ هایی را 
کشف نموده حاکی از آنکه خیلی از ایده های کپرنیک برپایه کارهای دیگر 
عالمان اسالمی شــکل گرفته است. واضح ترین این ادعا استفاده کپرنیک 
از یک ایده ریاضی است که توسط ستاره شناس مسلمان قرن سیزدهمی 
ایرانی بعنی خواجه نصیرالدین طوســی مطرح گردیده بود و از این جهت 
کپر نیک یا کپلر را اولین دانشــمندان نجــوم جدید نخوانده بلکه آخرین 

حلقه های دانشمندان نجوم اسالمی محسوب می کنند.
بررسی کاراگاهانه بیشتر نشان می دهد که کپرنیک از ایده های ریاضی 
برای توضیح حرکت ســیارات استفاده کرده که به طرز چشمگیری مشابه 
نظراتی است که توسط دیگر ستاره شناس مسلمان مطرح گردیده اند. یک 
منجم قرن چهاردهمی سوری به نام »ابن شاطر«. برای برخی مورخان این 

تشابه نمی تواند تصادفی باشد...« 
پروفســور جرج سالیبا )استاد مرکز اســالمی و عربی دانشگاه کلمبیا( 
نیز برداشت ها و استفاده کپر نیک از ایده ها و کشفیات دانشمندانی مانند 

»ابن شاطر« را مورد تایید قرار داده و می گوید:
»... به نظر من کپرنیک براســاس تجزیه و تحلیل گفته های خودش، از 
نمودارهایی استفاده  می کرده است که به نمودارهای ابن شاطر دانشمند 
و منجم مســلمان شباهت فراوان دارد و این را یک نفر که آن نمودارهای 
ابن شــاطر را در دست داشــته در اختیار کپرنیک قرار داده است تا با آنها 
مثال مشــکالت مربوط به کره ماه را حل کند یا مشکل سیارات فوقانی را 
حل کند و یا مشــکل حرکت تیر را حل کند. او نمودارهایی را در اختیار 
داشته و آنقدر باهوش بوده که بتواند از پس آن نمودارها به تئوری اصولی 

که در عمق آنها وجود داشته پی ببرد..«
ابوریحان بیرونی پانصد سال پیش از کپرنیک

امــا تحقیقات و یافته ها و کشــفیات ابوریحــان بیرونی )1048-973 
میــالدی( از نظر نوع فکر نجومی، پیشــرو سلســه مراتب حرکتی بود به 
ســوی دوران کپرنیکوس در اروپا در همان ســال های 1000 میالدی که 
در تاریخ نویســی علم در دوران جدید سانسور شده و به بی توجهی دچار 
گردید. آنچه زمانی »آریســتاک فون زاموس« و صد سال بعد، آن شخص 
کلدانی در شــهر بابل به نام »سلیکوس« می دانست و در دوران رنسانس، 
نابغه آلمانی ها یعنی »کپرنیکوس« تازه درک کرد، همان را در پانصد سال 
قبل از او، یک دانشــمند معروف اســالمی به نام ابوریحان بیرونی کشف 

کرده بود و آن این بود که: 
»آفتاب، گردش شــب و روز را ســبب نمی شــود، بلکه خود زمین که 
برمحور خود می گردد و با ســتارگان دیگر به دور خورشــید می چرخد و 

همین باعث پدید آمدن شبانه روز است »
ولی هرگز کســی آن زمان به این فکر نیافتاد که اجاق مقدس آسمان 
را جا به جا کند، بنابراین در آن زمان بیرونی تنها ماند، چون اروپایی های 

آن زمان نمی توانستند او را درک کنند.
یوهانــس کپلــر Johannes Kepler در آلمــان، در اواخر قرن 16 
میــالدی، موقعی کــه قوانین فیزیکی را مورد بررســی قــرار می داد که 
براســاس آن، دوربین گالیله ســتاره های تا آن زمان ناشناخته را به پیش 
 چشــم نزدیک کرد، متوجه شــد که کارهای گالیله و قوانینش زیر سایه
»حســن بن الهیثم« انجام گرفته است. حتی مســائل فیزیکی و ریاضی 
که او به کمک معادله چهارمجهولی حل کرد و قدرت ریاضی او را نشــان 
می دهد، امروز مســائل الحســن Alhasans Problem نام دارند. مثال 
محاســبه کردن نقطه ای در یک آینه فضایی که از آن نقطه، یک جسم از 

فاصله معینی به سوی تصویر معینی منعکس می شود.

 آنچه اغلب در تواریخ علمی غرب نوشته شده این است که گویا این کشفیات جدید، ناگهان توسط کپرنیک و کپلر به همراه دانشمندان 
دیگری مانند »لئوناردو داوینچی« و »اسحاق نیوتن« و... به منصه ظهور رسیده و در طول آن صدها سال قبل، هیچ اتفاق دیگری در زمینه 

نجوم، اضافه برآنچه »بطلمیوس« ارائه کرده بود، نیفتاد. 

منجمین اسالمی، براساس کتاب »تئوری های نجوم« وی می گوید:
»... این کتاب کپر نیک فوق العاده اســت و بســیاری از مورخان آن را 
سرآغاز انقالب علمی اروپا معرفی می کنند. اولین گام حیاتی و ضروری در 
سفری که به فیزیک مدرن انجامید. اما کسی زیاد نمی شنود که کپرنیک، 
ایده ها و اطالعاتش را از کجا بدســت آورده بود. چنین برداشــت می شود 
که گویی آنها را از ناکجا آباد بدســت آورده اســت... شروع کتاب به طور 
کلی به زبان عربی است. این به یقین یک الهام واقعی است که به صراحت 
بیان می کند، یک مســلمان قرن نهمی داده های مشاهداتی فراوانی را در 
اختیار کپر نیک گذاشــته اســت. منجمی به نام »البتانی« که در دمشق 

زندگی می کرده...«
دکتر لوییزا پیجونی )اســتاد دانشگاه پادوا ایتالیا( که در کنار پروفسور 
 جیم الخلیلی، تحقیقات یاد شــده را انجام داده اســت، با اشاره به کتاب

کپر نیک می افزاید:
»...کپرنیــک در کتابش از هیپاریکوس، بطلمیــوس و غیره نام می برد 

قوۀ قضائیــه مراقبت کند. به نظر من 
همکاری قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه در 

اینجا یک کار بسیار الزمی است.  
* یک مسئله مسئلۀ امنّیت شغلی 
کارگر است؛ اگر ذهن کارگر مشغول 
باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد 
بود یا نه، دســتش بــه کار نمی رود؛ 
باید امنّیت شــغلی به وجــود بیاید؛ 
این هــم راه هایــی دارد، این هم باز 
از مســئولّیت های مسئولین گوناگون 
دولتــی و مدیــران و کارفرمایــان و 
دیگران اســت؛ فقط هــم مربوط به 
وزارت کار نیســت؛ بــه بخش هــای 
مختلــف ارتباط پیــدا می کند؛ باید 
کاری کنند که امنّیت شــغلی وجود 
کارگاه ها  تعطیلــی  باشــد.  داشــته 
جــزو آفت هــای بزرگ اســت؛ جزو 
مصیبت های کارگر، یکی این است که 

اینکه به دور خودش می چرخد و از طرف دیگر همراه دیگر سیارات به دور 
خورشید. آنچه اغلب در تواریخ علمی غرب نوشته شده این است که گویا 
این کشــفیات جدید، ناگهان توسط این دو دانشمند به همراه دانشمندان 
دیگری مانند »لئوناردو داوینچی« و »اســحاق نیوتن« و... به منصه ظهور 
رسیده و در طول آن صدها سال قبل، هیچ اتفاق دیگری در زمینه نجوم، 

اضافه برآنچه »بطلمیوس« ارائه کرده بود، نیفتاد. 
اما آنچه جرج ســارتن و دیگر دانشــمندان و محققان و پژوهشــگران 
تاریخ علم ارائه کردند و در مکتوبات برجای مانده از قرون گذشــته تمدن 
اسالمی، روشــن شــد، این بود که جمع عظیمی از دانشمندان مسلمان 
علم نجوم در طول تاریخ تمدن اســالمی در زمینه تئوری های نجوم و از 
جمله منســوخ نمودن نظریه های بطلمیوس، راه بسیار طوالنی و پر پیچ 
و خمی را پشــت سر گذاردند و جد و جهد بسیار کردند. امثال »البتانی« 
و »ابن شــاطر« خواجه نصیرالدین طوســی« و »ابن باجه« و »بطروجی« 
و »عبدالرحمن صوفی« و »قطب الدین شــیرازی« و »ابو سعید سجزی« 
و »ابوریحــان بیرونــی« و »جابر ابن افلح« و... گام بــه گام و با تحقیقات 
و پژوهش های بســیار که در رصد خانه های عظیم دوران تمدن اســالمی 
صورت گرفت، تئوری های جدید علم نجوم را پی گرفتند. تئوری های آنان 
در تمام دانشگاههای سراسر دنیای اسالم و سرزمین های تمدن اسالمی از 
جمله در ایتالیا انتشار یافت و مورد استفاده و استناد بسیاری از دانشمندان 
اروپایی از جمله »کپلر« و »کپر نیک« قرار گرفت. پروفسور جیم الخلیلی 
)استاد دانشگاه ســاری انگلیس و نویسنده و راوی فیلم مستند »اسالم و 
علم«( در مورد اســتفاده امثال »کپر نیک« از تئوری های دانشــمندان و 

مصادره کشفیات دانشمندان مسلمان
 به نفع نام هایی مانند کپرنیک و نیوتن

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/10/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: فرهود 
احمدزاده ایراندوســت به شــماره ملی 1467083151 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل رضا باقریان به شماره 
ملی 00522916944 به سمت رئیس هیئت مدیره غالمرضا 
حیدری جوال به شــماره ملی 2002038430 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، 
ســفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس  
هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۳۱۷5۳ 

و شناسه ملی ۱۰۳2۰8۳5۷2۱ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 853 
و شناسه ملی 10100740923 

 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستان های استان تهران سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محل شرکت در واحد ثبتی شهریار به آدرس جدید: شهرستان شهریار- 
بخش مرکزی- شهر جدید اندیشــه- فاز 1 اندیشه شهرک سعیدیه- خیابان 
خاکی شهید سیری- کوچه 12 متری دوم- ش 10- ساختمان قطعه 44- طبقه 
همکف- کدپســتی 3354432917 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1396/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی 10104080758 
به سمت بازرس اصلی و مهدی ساسانی قمصری به شماره 
ملی 0070423733 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری 
غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 4۱۷28۳ و شناسه ملی ۱۰۱8۶5۰۰۹5۷ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1396/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 
1/500/000/000 ریال به مبلغ 31/500/000/000 ریال منقسم 
به 6300 سهم 5000000 ریالی با نام تماماً پرداخت شده از محل 
مطالبات حال شــده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 

فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید.

آگهی تغییرات شرکت آسه تجارت آسیا 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۷۶۶۱۷ 

و شناسه ملی ۱4۰۰5۱2۶۱۰۹ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه ۹5۰۰4۷۱
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششــدانگ یک باب خانه )کــه در محل به صورت یک 
ســاختمان 9 واحدی می باشد( به شــماره پالک ثبتی 1/2014/2413 حومه بخش 2 همدان به 
نشــانی: همدان شهرک فرهنگیان فاز 2 بلوار استقالل خ گلستان 2 خیابان بنفشه بن بست الدن 

پالک 39
حدود و مشــخصات ملک عبارت است از: شــمااًل پی به طول بیست متر به شماره 2882 فرعی 
شرقًا دیواری است به طول دوازده متر به فضای سبز جنوبًا پی به طول بیست متر به شماره 2414 

فرعی غربًا درب و دیوار به طول 12 متر به خیابان.
ملک موردنظر یک ساختمان 9 واحدی با اسکلت بتنی در 5/5 طبقه در زمینی شمالی به مساحت 240 مترمربع 
شامل 4 طبقه 2 واحدی و یک طبقه تک واحدی و هشت باب پارکینگ مسقف و یک باب پارکینگ خریداری 
شــده دارای آسانسور و انباری می باشد کف پارکینگ موزائیک و دیوارهای آن تا ارتفاع یک متر سرامیک شده 
است راه پله به لحاظ ابعاد و نحوه اجرا کارایی الزم را نداشته و استفاده از آن کمی دشوار شده به جز واحد 3 در 
طبقه 2 که خالی از ســکنه است مابقی واحدها توسط سازنده )محمد غفاری( و مالک زمین )علیرضا یعقوبیان( 
واگذار شده است و در تصرف غیر می باشد. کابینت ها ام دی اف و کف سرامیک و دیوارها کاغذ دیواری و سقف 
نقاشــی شده و از آنجایی که استقرار ساختمان شمالی اســت دارای 10 مترمربع نورگیر می باشد که دیوارهای 
نورگیر ســرامیک وپنجره ها فلزی و نمای ساختمان ســنگ و آجر )ترکیبی( درب پارکینگ برقی )ریموت دار( 
و کلیه امتیازات و تاسیســات واحدها مجزا و سیستم گرمایشی پکیج و سیستم سرمایشی کولرگازی )که فقط 
محل آن تعبیه شــده( و ســاختمان درحال حاضر فاقد پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می باشد و طبق سند 

متراژ عرصه 240 مترمربع است که با مساحت زمین مطابقت دارد.
و سه دانگ مشاع متعلق به نیما غفاری و 16 شعیر مشاع متعلق به علیرضا یعقوبیان و 8 شعیر مشاع متعلق به 
فاطمه یعقوبیان و 8 شــعیر مشاع متعلق به فرحناز یعقوبیان و علیرضا یعقوبیان مجددا مالک 16 شعیر مشاع از 
پالک فوق می باشد. )سهم آقای علیرضا یعقوبیان 32 شعیر مشاع می باشد( که سند آن ذیل دفتر 426 صفحه 
222 به نام نیما غفاری و ذیل دفتر 426 و 67 صفحه 210 و 351 بنام علیرضا یعقوبیان و دفتر 426 و صفحه 
214 به نام فاطمه یعقوبیان و ذیل دفتر 426 و صفحه 218 به نام فرحناز یعقوبیان صادر گردید و طبق سند رهنی 
شماره 106002 مورخ 93/4/24 و 107267 مورخ 94/6/31 دفترخانه 7 اسناد رسمی همدان در رهن بانک دی 
قرار گرفته و تا تاریخ 97/6/31 دارای بیمه می باشــد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 9/900/000/000 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 240 متر عرصه و 955/42 مترمربع اعیانی داشته و ساعت 9 الی 12 روز 
شــنبه مورخ 97/3/19 در اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در همدان، سعیدیه باال نبش بلوار غنی زادیان. 
ســاختمان اداره کل ثبت اســناد و امالک همدان. واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
کارشناسی شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 97/2/22
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 و دادخواست و ضمائم

منشی دادگاه حقوقی شعبه 2۰ دادگاه عمومی حقوقی کرج  
شهرزاد جماعتی 
کرج - میدان نبوت - بلوار مالصدرا - روبروی پارک نبوت - پالک ۱24-۱2۰

به آقای داریوش رضایی فرزند خواهان صیاد رضایی دادخواســتی به 
طرفیت خوانده آقای داریوش رضایی به خواســته اثبات وقوع عقد و غیره مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9309982612000940 شعبه 
20 دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/4/5 ساعت 
11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علــت  مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، 
نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.

م الف 97/8538/ف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139760326006000167-  1397/2/4 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین روزبه فرزند 
خداداد به شماره شناسنامه 28870 صادره از مالیر از دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
دکان به مساحت 116/97 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در 
بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای عابدین زند محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/22                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/6

محمدرضا امینی
م الف 116 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مجتبی کربالئی هاشمیان فرزند حسین به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982336300073 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
کربالئی هاشمیان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1- نفیسه کربالئی هاشمیان فرزند حسین به ش ش 1980 فرزند متوفی

2- مرتضی هاشمیان فرزند حسین به ش ش 583 فرزند متوفی
3- مجتبی کربالئی هاشمیان فرزند حسین به ش ش 196 فرزند متوفی

4- محمدمهدی کربالئی هاشمیان فرزند حسین به ش ش 321 فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبــت آگهی می گردد تا 
چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان دامغان- حاجب

دادنامه
پرونده کالســه 9609982810300855 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قزوین تصمیم نهایی 

شماره 9709972810300014
خواهان: آقای کورش آشــوری فرزند رضا به نشــانی اســتان تهران- شهرستان تهران- شهر 

تهران- خ اسدآبادی نبش کوچه 72- پالک 478- طبقه اول- واحد 5
خوانده: آقای حجت اله طرب انگیز فرزند صمد به نشانی مجهول المکان

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
»رای دادگاه«

در خصوص دعوی خواهان آقای کورش آشــوری فرزند رضا بطرفیــت خوانده آقای حجت اله 
طرب انگیز فرزند صمد بخواســته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی مرحله بدوی به شــرح 
دادخواســت؛ توجها به اینکه شــهود خواهان متفقا بر عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت 
هزینه دادرســی گواهی داده و محتویات پرونده نیز مبین خالف این امر نمی باشد و خوانده نیز 
با وصف ابالغ در جلســه حاضر نشده و دفاع موثری بعمل نیاورده و سایر قرائن و امارات دعوی 
خواهان موجه تشــخیص مســتندا به مواد 504 و بند یک ماده 513 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به اعسار موقت از پرداخت مابقی هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد بدیهی است هرگاه 
معســر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد مطابق ماده 514 قانون مارالذکر 
ملزم به تادیه آن خواهد بود صادره حضوری ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 

مرجع تجدیدنظر استان می باشد.
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست امین شعبازی به طرفیت 
بمانعلی شعبازی قرار تحریر ترکه مرحوم سید سلطان رسول پورموسوی 
طی شماره 265/2/96 در شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان 
شــعبه دوم صادر و وقت اجرای قرار تاریخ 97/3/21 ســاعت 10:00 
)تاریخ به نحوی تنظیم شــود که کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از 
زمان نشــر آگهی نباشد( تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نمایندگان 
قانونی آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسانی دیگر که حقی 
برگردن متوفی دارند دعوت می شوند در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در شهرستان مسجد ســلیمان به آدرس 5 بنگله/ ساختمان امور 
شوراها حاضر شوند عدم حضور مدعونین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان 
مسجد سلیمان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده کالســه 112/1/97/ح دادخواســت آقای محمــد پاکدل معز فرزند 
رمضان ســاکن بهار- شــهرک فرهنگیان- بهاران 9- پالک 49 کدپســتی 
6531967116 به طرفیت خانم فرشــته الیف استواصر فرزند - دایر بر مطالبه 
وجه به این شــعبه ارائه نموده که مجهول المکان می باشــد اینک در راستای 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به خوانــده فوق الذکر ابالغ می گردد که 
جهت رســیدگی به دعوی خواهان در روز سه شنبه مورخ 97/4/5 راس ساعت 
9/30 در حوزه 112 شــورای حل اختالف بهار به آدرس خیابان فدائیان اسالم 
روبه روی حوزه علمیه خواهران حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
از دفتر حوزه تحویل بگیرید و عدم حضور مانع رســیدگی نبوده و شــورا غیابا 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۱2
شورای حل اختالف بهار م الف130

رونوشت آگهی حصر وراثت

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قزوین

خانم نوشین مرادی فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 0014005786 
به شــرح دادخواست به کالسه 970064 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مرادی فرزند 
عبداله به شناســنامه 587 در تاریخ 1396/11/3 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1. احسان مرادی ش ملی 0012255408 فرزند پسر
2. عرفان مرادی ش ملی 4311403593 فرزند پسر

3. نوشین مرادی ش ملی 0014005786 فرزند دختر
4. مریم مشیری نیا ش ش 3214 زوجه

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره ۷ مجتمع 
مرکزی شهرستان زاهدان - مریم سرحدی 

خواهان آقای محسن مالکی کیو دادخواســتی به طرفیت خواندگان: آقایان 
1- عبدالمجیــد دهواری 2- پگاه دهواری به خواســته مطالبه وجه مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985500700627 
شورای حل اختالف شماره 7 مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان ثبت و وقت 
رســیدگی مورخ 1397/4/23 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول  المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - 
مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان م الف376

حصر وراثت
آقای شــاپور پازوکی دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست کالسه 
170034 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی پازوکی به شناسنامه شــماره 4 در تاریخ 95/4/7 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
منظر پازوکی فرزند علی اکبر ش ش یک ت ت 1316 صادره از گرمسار- خواهر
شاهپور پازوکی فرزند علی اکبر ش ش یک ت ت 1328 صادره از گرمسار- برادر
بهرام پازوکی فرزند علی اکبر ش ش 196 ت ت 1322 صادره از گرمسار- برادر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گرمسار م الف236

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه 960218 شعبه دوم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب دامغان آقای مراد سلیمانی 
فرزند عبدالکریم حســب شــکایت شــاکی 2- گــزارش و تحقیقــات مرجع انتظامی 3- اســتعالم به 
عمــل آمــده از بانک محال علیه و ســایر قرائی و امارات موجــود در پرونده، به اتهــام کالهبرداری از 
طریق ارائه چک مســروقه تحت تعقیب اســت. با عنایــت به مجهول المکان بــودن متهم و در اجرای 
مــاده 174 قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور کیفری به نامبــرده ابالغ 
می گردد تا ظرف 30 روز از تاریخ نشــر آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شــعبه حاضر گردد. 
بدیهــی اســت در صورت عــدم حضور، طبق مقــررات قانونی رســیدگی غیابی به عمــل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب دامغان

سند کمپانی خودرو ســواری سمند LXXU7به 
شماره پالک 817 ط 84 - ایران 14 به رنگ سفید - 
 124K0732228 روغنی مدل 1394 و شماره موتور
 NAAC91CE5FF039813 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان/شــاکی: وجیه اهلل ربیعی نژاد خوانده/متهم: حسین سبزی- سبزعلی سبزی- علی فالح کلیشمی 
خواسته/اتهام: خلع ید- مطالبه اجرت المثل اموال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609982811201006 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/4/3 
ســاعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

شعبه ۱2 دادگاه عمومی حقوقی قزوینحاضر گردد.

آگهی حصر وراثت
بانو فرشــته شهرت مختاری فر نام پدر آقامیر به شناسنامه یک صادره از اندیمشک درخواستی به خواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم سیدیوسف شهرت میر به شناسنامه 1920063021 
صادره اندیمشــک در تاریخ 95/2/14 در اندیمشــک اقامتگاه ... فوت ورثه اش عبارتند از: 1- متقاضی فرشته 
مختاری فر به ش.ش یک صادره از اندیمشک)مادر متوفی( 2- سیداحمد میر به ش.ش 474 صادره از اندیمشک 

)پدر متوفی( وال غیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 

به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف اندیمشک - کریم صحرایی

تاسیس موسسه غیرتجاری کانون فرهنگی عطر انسانیت در تاریخ 
۱۳۹۷/۰2/۱۰ به شماره ثبت 8۹۷ به شناسه ملی ۱4۰۰۷558۳24

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
1- موضوع موسســه: کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع گسترش 
ارزش های اخالقی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. 

)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی: قزوین- شهرستان قزوین- بخش مرکزی- شهر قزوین- غیاث آباد- کوچه فرعی شهید حسین 
ذوالقدر 34- پالک 41- طبقه همکف- کدپستی 3414868546 

4- ســرمایه شــخصیت حقوقی: دارایی اولیه موسســه مبلغ 1000000 ریال نقدی می  باشد که از سوی هیئت 
موسس تماما اهداء گردیده است.

5- اولین مدیران: 
5-1. آقای احمد عباسی شهرستانکی به شماره ملی 5099762751 به سمت رئیس هیئت مدیره

5-2. آقای علیرضا عباسی شهرستانکی به شماره ملی 4323585144 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
5-3. آقای محمد عباسی شهرستانکی به شماره ملی 4310267378 به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

5-4. خانم فریبا جوزی به شماره ملی 4284895265 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
5-5. آقای مهدی عباسی شهرستانکی به شماره ملی 4310747914 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

5-6. خانم سپیده جوزی به شماره ملی 4311294638 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
5-7. خانم نسترن زهرایی محمدآبادی به شماره ملی 4310203582 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

5-8. خانم فاطمه برزگرسلیمانی به شماره ملی 4310520774 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 
5-9. آقای غالمرضا عباسی شهرستانکی به شماره ملی 4324448371 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت 

مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضا:  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار 
با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسســه معتبر خواهــد بود. مکاتبات عادی انجمن با امضای مدیرعامل 

صورت می پذیرد.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

8- بازرسین موسسه: 
8-1. آقای رسول امیری به شماره ملی 4324223505 به سمت بازرس اصلی.

8-2. آقای مجتبی بهتویی به شــماره ملی 4321536820 به ســمت بازرس علی البدل، برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب گردیدند.

9- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری قزوین

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660326001001524 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حسن خانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
6461 صادره از همدان در اعیانی یک قطعه باغ مشــجر محصور به مساحت 1032/29 مترمربع 
قســمتی از پالک 2/35 حومه بخش ســه واقع در جاده گنجنامه، پل آهنی به سمت تقسیم آب 
خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای مهدی عماد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/22                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/7

علی زیوری حبیبی 
م الف 478 رئیس ثبت اسناد و امالک همدان


